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RAKKESTAD KOMMUNE. 
 
Rakkestad ligger sentralt i Østfold fylke, omgitt av byene Sarpsborg, Halden, Askim og 
Mysen. Riksvegene 111, 124 og 22 møter hverandre i Rakkestad og gjør kommunikasjonen 
med Østfoldbyene og hovedferdselsårene E6 og E18 enkel. Avstanden til Oslo er 72 km. 
 
Sentrum i kommunen ligger 125 meter over havet og har stabilt innenlandsklima. Kommunen 
har ca. 7150 innbyggere. Folketallet vokser med ca. 0.25% pr. år. 
 
Kommunen har et areal på 433km, hvorav 133 km er jordbruksareal, noe som tilsier at 
kommunen er blant de største landbrukskommuner i landet. 
 
Prosentandel bosatt i tettbebygde strøk er i overkant av 50. Innefor en sirkel med midtpunkt i 
sentrum og en radius på 1,5 km, bor det ca. 3500 personer. 
 
Næringslivet er variert og stabilt. Kommunen engasjerer seg sterkt i 
næringsutviklingsspørsmål. De største arbeidsplassene er Sentralvaskeriet for Østlandet, 
Østfold Eggsentral (Prior) og Norsk Iskrem (Diplom Is) 
 
Arbeidskraftressursen er på ca. 2700 personer og fordeler seg med 8% på bygg og anlegg, 
15% på jord- og skogbruk, 20% på industri og 57% på service. 
 
Det offentlige tjenestetilbudet er godt utbygget og ligger over gjennomsnittet for 
sammenlignbare kommuner i landet. Grunnskole, primærhelsetjeneste, brannvesen, lensmann 
og kommuneadministrasjonen holder til i sentrum.  
 
I Rakkestad er det et rikt kulturliv med over 200 lag og foreninger. Det er merkede turløyper, 
blant annet i ”Fjella-området”, som er Østfolds største naturperle. 
Rudskogen Motorsenter er et moderne baneanlegg for gokart, roadracing og baneracing.  
En ny småflyplass ble åpnet høsten 2000. I Rakkestad sentrum er det kino, bad og bibliotek. 
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1.  BOLIGSOSIALHANDLINGSPLAN 
 
Oppdragsgiver: Rakkestad kommunestyre. 
 
1.1. Bakgrunn 
I St. meld. nr. 49 (1997-98) Om boligetablering for unge og vanskeligstilte oppfordres 
kommunene til å utarbeide lokale handlingsplaner for boligetablering. Husbanken har satt i 
gang prosjektet Lokale boligsosiale handlingsplaner for å stimulere og veilede kommunene til 
et målrettet planarbeid som kan bistå vanskeligstilte husstander og unge i etableringsfasen 
med å etablere seg og beholde bolig. Rakkestad kommune kan søke om økonomiske midler 
fra Husbanken til å utarbeide en boligsosial handlingsplan for kommunen.  
 
Den kommunale boligsosiale handlingsplanen skal ta for seg vanskeligstilte på boligmarkedet 
og deres problemer med å etablere seg og bli boende i bolig, innenfor en helhetlig 
boligpolitikk. Planen må også sees i sammenheng med kommunens øvrige planprosesser og 
plandokumenter. Rakkestad kommunes planarbeid organiseres som et prosjekt. Prosjektet 
gjennomføres som et tverrsektorielt samarbeid. 
 
1.2. Overordnete målsetning 
Den overordnede målsetningen er å lage en samlet plan for kommunens arbeid for at unge og 
vanskeligstilte skal kunne etablere seg og bli boende i en bolig. 
Prosjektet eies av Rakkestad kommunestyre  
 
1.3. Sammensetning og organisering 
Styringsgruppa utgjøres av : 

Rådmann Alf Thode Skog, leder 
Boligsekretær Kai Adamski, sekretær 
Helse og sosialsjef Terje Eriksen, medlem 
Sosialleder Erik Bull, medlem 
Teknisk sjef Iver Rode, medlem 

 
Styringsgruppa har ansvaret for at det settes av nødvendige ressurser til prosjektet, at 
prosjektets fremdrift sikres, samt at mål og føringer for prosjektet ivaretas. Styringsgruppa 
ledes av rådmann Alf Thode Skog. 
 
Prosjektleder for arbeidet er Kai Adamski. 
Prosjektlederen har ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. Prosjektleder leder 
prosjektgruppa og rapporterer jevnlig om fremdrift til styringsgruppa. 
 
Prosjektgruppa utgjøres av: 

Kai Adamski, boligkontoret, leder 
Erik Bull, sosialkontoret,  medlem 
Torbjørn Stubberud, teknisk etat,  medlem 
Kirsti Engedahl , P.R.O. sektor, medlem 
Torbjørn Rødland, leder Holøsåsen borettslag, medlem ( utgått)  
Ardiana Shabani, leder ungdomsrådet, medlem 
Ann Louise Hansen, leder kommuneforbundet, medlem 
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1.4. Mandat 
Prosjektgruppa skal:  
 
1. Gi en beskrivelse og vurdering av generelle befolknings- og boforhold i kommunen. 
 
2. Utarbeide en oversikt over behovet for ulike typer boliger og andre boligtiltak til 

vanskeligstilte grupper på boligmarkedet.  
 
3. Kartlegge den kommunale boligmassen og vurdere utnyttelsen av denne. 
 
4. Vurdere generell utbygging og arealutnyttelse i kommunen. 
 
5. Gjennomgå og vurdere kommunens bruk av låne- og tilskuddsordninger. 
 
6. Gjennomgå og vurdere kommunens organisering av boligoppgavene. 
 
7. Lage en samlet plan for framskaffelse av boliger og behov for booppfølging til 

vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette medfører blant annet å vurdere muligheter for 
ombygging, kjøp, salg og endret disponering av den kommunale boligmassen, og foreslå 
eventuelle nybygg. 

 
8.  Legge til grunn et langtidsperspektiv, tilrettelegge planen for rullering og ansvarsplassere 

oppfølgingen av planen. 
 
9. Vurdere utarbeidelsen av planen i sammenheng med andre kommunale planer som 

kommuneplan/ eldreplan/psykiatriplan/økonomi (velg de planer som eksisterer i 
kommunen). 

 
10. Vurdere hvilke tiltak kommunen kan iverksette for å stimulere til utbedring av private og 

kommunale boliger for å høyne boligstandarden og tilrettelegge for hjemmebasert omsorg, 
blant annet ved booppfølging. 

 
11. Vurdere tilgjengelighet til og i boligmassen i kommunen, og tiltak som bedrer 

tilgjengeligheten. 
 
12. Vurdere hvilken rolle kommunen bør ha i utvikling av gode bomiljøer, og utarbeide 

forslag til bomiljøtiltak. 
 
13. Vurdere tiltak som bidrar til at estetiske hensyn ivaretas ved utbygging i kommunen. 
 
Referanser innhentes fra lag, foreninger, organisasjoner eller andre som har relevans til planen 
og kan bidra med faglige råd og innspill. 
 
 
Tidsperspektiv og politisk behandling 
Styringsgruppa ved rådmannen legger fram forslag til plan for politisk behandling innen 01-
04-03 
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2. SAMMENFATTENDE DEL MED FORSLAG TIL TILTAK 
 
 
2.1. Kommunens  bruk av Husbankens lån og tilskuddsordning 
Det er et mål at eldre og funksjonshemmede skal kunne bo i egen bolig. Et av virkemidlene er 
Husbankens lån og tilskuddsordning. Det er svært vesentlig at de husstander som omfattes av 
ordningen får informasjon. Ansatte i førstelinje PRO sektor er de som gjennom sitt arbeid  har 
de beste forutsetninger til å avdekke behov og mulighet til å informere om ordningen. 
Ordningene skal også bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet skal få mulighet til å kjøpe 
egen eid bolig. 
Det foreslås at utvalgte ansatte i PRO sektor opplæres/informeres og utstyres med 
brosjyrer/informasjon om ordningene for videreformidling blant sine brukere. 
Tidsfristen er snarest og PRO sektor er selv ansvarlig i samarbeid med boligkontoret. 
Det opprettes et utvalg, bestående av en ansatt fra PRO sektor, en fra helse og 
sosialetaten og en fra boligkontoret, som forestår all tildeling av boligtilskudd. 
Boligkontoret får sekretærfunksjon. Tidsfristen er tildeling av midler for 2003 og 
boligkontoret er ansvarlig. 
 
 
2.2. Tiltak for ungdom i etableringsfasen og vanskeligstilte på boligmarkedet 
Kartlegging/registrering viser hvilke grupper som har vanskeligheter i boligmarkedet, enten 
ved at man ikke har bolig eller egnet bolig. Kartleggingen er lagt opp på en slik måte at den 
ikke vil gi 100% nøyaktighet, men klare føringer på behov. 
Ut fra kartleggingen foreslås at det bygges minimum 20 boenheter av middels størrelse, 
beregnet til eldre og uføre. Boligene bør bygges sentrumsnært og det bør undersøkes 
hvilke plasseringsmuligheter som finnes og er egnet. Samtidig vurderes om kommunen 
skal bygge selv, etablering av borettslag i samarbeid med boligbyggelag eller i 
samarbeid med andre private utbyggere. Det igangsettes sonderinger med det formål at 
boligene skal være innflyttningsklare i løpet av 2004. Ansvarlig for gjennomføringen vil 
være avhengig av hvilken eierform som blir valgt. 
 
Ubenyttet enhet i Lyngrabben 8 ombygges, innredes og møbleres med det formål å 
dekke akutt behov av bolig. Leiligheten leies ut på dag eller ukebasis og skal begrense 
kommunens bruk av pensjonater/hoteller. Leiligheten disponeres av sosialkontoret og 
inngår ikke i kommunens ordinære utlånsportefølje Tidsfristen er så snart som mulig og 
senest i løpet av 2003. Ansvarlig er teknisk etat sammen med sosialkontoret og 
boligkontoret. Husbankens finansieringsordninger søkes benyttet. 
 
Kartleggingen viser at 5 psykisk funksjonshemmede vil ha behov av bolig med 
bemanning innen 3 år. Det foreslås å benytte deler av ubebygd areal i området mellom 
rådhuset og Bygdetunet Borettslag. Utredning i løpet av 2003 og byggestart i løpet av 
2004. Teknisk etat, Helse og sosialetaten og Rådmannskontoret samarbeider om 
prosjektet. 
Trygdeboligene på Kleven (12 boenheter) stilles disponible for ungdom. Loven pålegger 
ikke kommunene å skaffe bolig til ungdom generelt. Prosjektgruppa ser det  likevel som 
svært positivt, såfremt kommunens øvrige boligmasse dekker behovet for de 
vanskeligstilte 
Det foregår en utredning i helse og sosialetaten vedr. behov av boliger innen psykisk 
helsevern, hvor det foreløpig er konkludert med behov av 5 til 6 boenheter. Dette behov 
er innrapportert til fylkeslegen og blir å anse som en del av handlingsplanen. 
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2.3 Kommunale boliger 
Sammenlignet med andre kommuner i samme størrelse eier og utleier Rakkestad kommune 
mange boliger. Prosjektgruppa anser vedlikehold og gode bomiljøer som svært vesentlig. 
Dette er svært vesentlig for kommunens leietagere samtidig som det på sikt vil gi kommunen 
økonomisk gevinst. 
Det er et mål at flest mulig skal eie si egen bolig. Kommunen bør arbeide konturnerlig med å 
bistå sine leietagere som har kommet i en situasjon hvor de evner å kjøpe egen bolig. Det kan 
være aktuelt å tilby boligen de leier av kommunen for salg etter takst, hvilket betyr at også 
kommunen må kjøpe boliger. Prosjektgruppa foreslår at det primært kjøpes nyere, moderne 
boliger og at Teknisk etat ved hvert enkelt kjøp uttaler seg om kvalitet og pris, og avgir en 
anbefaling.  Husbankens finansieringsordninger vil være sentrale.  
 
Prosjektgruppa foreslår at utover det generelle vedlikeholdet utarbeides planer og 
renoveres 1 til 2 boliger/boområder hvert år. Teknisk etat prioriterer, planlegger og er 
ansvarlig utførende. Kostnadene søkes dekket gjennom Husbankens lån og 
tilskuddsordninger. Da husleiene i kommunale boliger er basert på selvkost vil det være 
nødvendig å justere husleie i samsvar med kostnader. 
 
Boligkontoret arbeider konturnerlig, i samarbeid med Helse og sosialetaten, med formål 
at de som leier kommunal bolig av sosiale årsaker, skal kunne skaffe seg egen bolig, så 
snart de evner. Husbankens virkemidler er sentrale. 
 
Leietagere som blir oppsagt på grunn av misslighold eller vesentlig misslighold tilbys         
ikke nytt leieforhold med kommunen, såfremt ikke oppsigelsen skyldes husleierestanse       
som blir oppgjort eller om inntaksrådet og boligkontoret vurderer at missligholdet er 
stedsbetinget. 
Kommunens ansvar ovenfor de som etter loven om sosiale tjenester har krav på tak over 
hodet, og oppsagt grunnet misslighold må ivaretas på annen måte. 
De som skylder over 3 måneders husleie blir automatisk oppsagt. 
 
Rakkestad kommune styrker og vektlegger arbeid for gode bomiljøer. Dette kan gjøres 
ved at ressurser rettes mot kommunens boliger og de personer som til enhver tid bor i 
boligene. Noe av Helse og sosialetatens og PRO sine ressurser kan tenkes benyttet til 
formålet. 
 
 
2.4. Organisering av kommunens boligmasse 
Inntaksrådet tildeler leiligheter/boliger. Teknisk etat har ansvar for drift og vedlikehold. 
Boligkontoret forvalter boligmassen. Kommunekassa innkrever husleie. Funksjonene berører 
hverandre og for både leietagere og kommunen er det nødvendig med klart ansvarsforhold og 
rutiner som er effektive og tidsbesparende 
 
Prosjektgruppa foreslår at det ikke gjennomføres organisatoriske endringer. 
Årsaken til at ingen endringer foreslås er at kommunen vurderer å opprette et 
kommunalt eid eiendomsselskap, noe som vil medføre ny driftsform. 
 
Standardisert vedlegg til husleieavtalen, som inneholder informasjon om kommunens 
boligforvaltning tas i bruk. ( ligger som vedlegg til planen) 
Standardisert skjema benyttes av inntaksrådet ved enhver tildeling av kommunal bolig.  
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Skjema skal bidra til å klare beskjeder fra kommunen og klar tilbakemelding fra 
boligsøkende og at kommunale boliger er uutleid minst mulig. (skjema ligger som vedlegg 
til planen) 
Inntaksrådet skal tildele alle kommunale leiligheter/boliger, med de unntak som er 
foreslått under kapitel 2.2, hvor eventuelt 12 trygdeboliger på Kleven omdisponeres til 
ungdom og tildeles av boligkontoret. 
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3. STATUS, BESKRIVELSER OG KARTLEGGING 
 
 
3.1. Befolkingsforhold 
Antall personer bosatt i Rakkestad kommune pr. 01-01-03 var 7212. Siden 1996 har det vært 
en økning på 179 personer. 
 
Statistisk sentralbyrå presenterer folketallet  og utarbeider prognoser for framtidig 
innbyggertall for hver enkelt kommune. Framskrivninger bygger på historiske data og et sett 
med forutsetninger. Dersom forutsetningene svikter, vil ikke framskrivinga bli riktig. 
 
For Rakkestad kommune viser prognosene en jevn  vekst i antall innbyggere frem til 2010. 
Rakkestad kommune er betegnet som en kommune med middels vekst i antall innbyggere. Til 
sammenligning har de fleste omkringliggende, sammenlignbare kommuner prognoser om 
nedgang i antall innbyggere. 
 
Framskrivningene viser en vekst på 0,9% i perioden 2003 til 2010. For Østfold fylke er 
tilsvarende 3,7% og for hele landet 4,2%. 
 
Diagrammet under viser befolkningsutvikling i Rakkestad kommune i perioden 1996-2003 og 
prognoser frem til 2010. 
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Antall personer bosatt i Rakkestad kommune, kategorisert etter alder, viser at det siden 1996 
har vært nedgang i antall innbyggere under 35 år, mens antall innbyggere over 35 år har økt. 
Statistisk Sentralbyrå sine prognoser (befolkningsfremskrivninger) frem til 2010 viser at 
denne trenden vil fortsette. 
 
Diagrammet under viser befolkningsutviklingen i % i Rakkestad fra 1996 til 2001 og 
fremskrevet utvikling fram til 2010 i bestemte aldersgrupper.  
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Diagrammene viser at Rakkestad kommune skiller seg ut fra Østfold og resten av landet når 
det gjelder antall innbyggere i aldersgruppen 0 til 18 år. Dette gjelder både historisk utvikling  
og prognoser fram til 2010. Det bemerkes at diagrammene viser prosentvis utvikling, hvilket 
betyr at diagrammene ikke viser antall innbyggere. Rakkestad kommune har hatt og kommer i 
følge prognosene til å ha en flat utvikling når det gjelder antall innbyggere. Dette betyr at 
Rakkestad kommune har og vil få en nedgang i antall innbyggere under 35 og for gruppen 65 
år og eldre, mens gruppen 36-66 er markert stigende. 
 
Statistikken viser følgende hovedtrekk i utviklingen  1996 til 2001: 
 
- 392 fødte – 415 døde, d.v.s. fødselsunderskudd 23 personer 
- Innflyttet totalt 1557, utflyttet totalt 1401, netto innflytting 156 personer 
- Inflyttet gruppen 19-35 var 704, utflyttet 760, netto utflytting 56 personer 
- Innflyttet gruppen 67 år og eldre var 40, utflyttet 26, netto innflytting 14 personer. 
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Arbeidsmarkedssituasjonen er en faktor som påvirker folketallet. Diagrammet under viser 
arbeidsledighetsutviklingen i % i .h.h.v. Rakkestad, Østfold og hele landet. Diagrammet 
nederst viser ledighetsutviklingen  i antall ledige i Rakkestad kommune for bestemte 
aldersgrupper. 
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3.2. Boligforhold 
Rakkestad kommune er en tradisjonell bygdekommune, hvor eneboliger er en stor del av 
boligmassen. Siden 1990 har imidlertid bygging av borettslagsleiligheter vært økende. 
I perioden fra 1990 og til og med 2000 har det blitt fullført 87 eneboliger og 110 leiligheter. 
Leilighetene er oppført i sentrumsnært område, mens eneboligene er oppført både 
sentrumsnært og i spredt bebyggelse. Leiligheten har nesten uten unntak blitt oppført som 
rekkehus og det finnes ikke høyblokker eller større boligkompleks i kommunen. 
 
Årsaken til at bygging av leiligheter er økende tilskrives etterspørselen. Mindre boenheter har 
vært en mangelvare i kommunen, og da spesielt i sentrumsnært område.  Dette vil sikkert 
medføre at den utviklingen som har vært siden 1990 vil vedvare.  
 
Grunnen til at utbyggingen i kommunen nesten utelukkende utføres som lavhus er at det har 
vært og er uutbygde arealer i sentrumsområdet. 
 
Diagrammene under viser fordeling av boligmasse etter boligtype for h.h.v. Rakkestad 
kommune, Østfold fylke og hele landet. 
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Rakkestad kommune                                                                Østfold 

Enebolig

Rekkehus

Blokk

Andre bygg

 
Hele landet 
  
   
Diagrammene viser at Rakkestad kommune har en langt større prosentandel eneboliger enn 
både Østfold og hele landet . Diagrammene viser også at Østfold, og Rakkestad spesielt,  har 
en fordeling med mindre boenheter i blokk , sett i forhold til hele landet    
Tidligere viste diagrammer sier at Rakkestad kommune har hatt og har lav arbeidsledighet og 
kan derfor sies å ha et velfungerende arbeidsmarked. Økt etterspørsel etter arbeidskraft gir økt 
tilflytting. Dette bildet må imidlertid modereres dersom tilgangen til boliger er liten og 
byggeaktiviteten er lav. Det vil også være en forutsetning at boligmassen i kommunen er i 
samsvar med behovet, når det gjelder pris, størrelse, standard og beliggenhet.  
En rekke andre forhold gjør seg selvsagt gjeldene når man vurderer hvor man skal bosette seg. 
Det kan for eksempel være barnehageplasser, skoletilbud, omsorgstjenester og 
kommunikasjon og infrastruktur for å nevne noe. 
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Tidligere viste diagrammer sier at Rakkestad kommune har hatt og har lav arbeidsledighet og 
kan derfor sies å ha et velfungerende arbeidsmarked. Økt etterspørsel etter arbeidskraft gir økt 
tilflytting. Dette bildet må imidlertid modereres dersom tilgangen til boliger erliten og 
byggeaktiviteten er lav. Det vil også være en forutsetning at boligmassen i kommunen er i 
samsvar med behovet, når det gjelder pris, størrelse, standard og beliggenhet. 
En rekke andre forhold gjør seg selvsagt gjeldene når man vurderer hvor man skal bosette seg. 
Det kan for eksempel være barnehageplasser, skoletilbud, omsorgstjenester, kommunikasjon 
og infrastruktur. 
 
Sektordiagrammene under skal indikere om det er samsvar mellom husstanders størrelse og 
boligmassens størrelse i Rakkestad kommune. Til høyre viser andel av boligmassen etter 
antall rom (stue+soverom). Til venstre vises husstandsammensetning (antall personer i 
husstanden) 

1 el. 2 pers
3personer
4 personer
5 pers. el. fl.

1 el. 2 rom
3 rom
4rom
5 rom el. fl.

 
 
 
Antall rom er lik stuer + soverom. Om en går ut ifra at en –enpersons husstand har behov av 
en – ett eller toroms bolig, en 2 personers husstand 2 rom, en 3 personers husstand 3 rom 
o.s.v., viser diagrammene helt klart at det er mangel av mindre boenheter i Rakkestad 
kommune. 
Det henvises til hva som betegnes som normalt behov og ikke til hva som ønskes. 
Det påpekes at diagrammene ikke sier noen ting om areal. 
 
 
BOLIGPRISER I RAKKESTAD KOMMUNE. 
 
Statistikk over prisnivå ved omsetning av brukte boliger og kostnader ved bygging av nye 
boliger i  år 2000 viser følgende, hvor 100% er benyttet som gjennomsnitt for hele landet. 
                                                                   Brukte boliger                Nye boliger 
 
Gjennomsnittspris for hele landet                   100%                                   100% 
Gjennomsnittspris for Østfold fylke                 75%                                     96%  
Gjennomsnittspris for Rakkestad kommune     56%                                     70%  
 
Dette viser at det prisnivået på brukte boliger i Rakkestad kommune ikke kan ha påvirket 
tilflytting/etablering i kommunen på negativ måte. Kostnader ved bygging av nye boliger vil 
skille på tomtekostnader, anleggskostnader, kommunale tilknytningsavgifter og evt. prisnivå 
på håndverkstjenester. Dette synes gunstig for Rakkestad kommune. 
Grunnlaget er imidlertid tynt da det i perioden fra 1999 til og med 2000 ble ferdigbygget 5 
nye eneboliger. I samme periode ble det omsatt 57 brukte boliger. 
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3.3. Husbankens virkemidler 
Husbanken har flere låne og tilskuddsordninger som hver for seg eller i kombinasjon skal 
bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg nøkterne og egnede boliger. 
 
ORDNING        UTMÅLING                        MÅLGRUPPE          BEGRENSNINGER 
 
Oppføringslån       kr.630.000,- (+lånetillegg)                   alle                     kostnad og areal 
 
Startlån                 etter vurdering                      unge og vanskeligstilte       etter vurdering 
 
Tilskudd etab.       etter vurdering                           særlig vanskeligstilte     kostnad og areal    
 
Tilskudd tilp.       inntil kr. 20.000,-                            funksjonshemmede og             
                                                                                personer over 60 år. 
 
Startlån og tilskudd  til tilpasning og etablering er ordninger som kommunene selv kan velge å 
administrere. Dette etter bevilgning fra Husbanken og videreformidling etter Husbankens 
retningslinjer, evt. egne kommunale utfyllende retningslinjer. 
 
Overførte tilskuddsmidler fra Husbanken til kommunene er svært begrenset og Rakkestad 
kommune må foreta en streng prioritering.  
I de senere år har kommunen disponert mellom 200.000 og 300.000 kroner til formålet pr. år. 
 
I tillegg til dette kan Husbanken gi tilskudd til kommuner eller gjennom kommunen til  andre 
som kjøper, utbedrer eller bygger boliger til vanskeligstilte eller flyktninger. Utmålingen er i 
følge regelverket på inntil 50% av kostnadene, alt avhengig av hvordan Husbanken prioriterer 
og om det finnes midler. 
 
Rakkestad kommune har i de seneste 10 årene vært varierende engasjert i.f.m  bruk av 
virkemidlene. Dette antas å ha sammenheng med at ansvarsforholdet for ordningen ikke har 
vært stabilt og at vedtaksmyndighet har vært plassert slik at det ofte har tatt for lang tid å 
behandle søknader sett i forhold til omsetningshastighet i eiendomsmarkedet. 
 
Dette fikk en endring i 2001, da rådmannen fikk avgjørelsesmyndighet i alle lån og 
tilskuddssaker. 
 
For 2001 tok Rakkestad kommune opp lån på kr. 10.000.000,- i Husbanken beregnet til 
videreformidling av etab. lån. Dette tilsvarer kr. 1.397,- pr. innbygger. 
Til sammenligning var gjennomsnittlig låneopptak for all landets kommuner kr. 486,- pr. 
innbygger og tilsvarende for Østfold kr. 358,- pr. innbygger. 
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Statistikken viser at Rakkestad kommune  videreutlånte kr. 238,- i 1997, kr. 117 i 1998, kr. 
144,- i 1999 og kr. 94,- i 2000 pr. innbygger.. Dette er hva som reelt er utlånt. Tallene for 
2001 (forrige avsnitt),  henspeiler til hvor mye som planlegges utlånt. (kommunenes 
låneopptak for videreutlån) 
Tilskuddsmidler til boligetablering tildeler Husbanken til kommunene etter følgende: 
 
- Antall innbyggere i kommunen 
- Kommunens bruk av etab. lån. 
- Husbankens ramme ved tildeling til kommunene. 
 
Den faktoren som i vesentlig grad kan påvirke tildelingen positivt for Rakkestad kommune er 
å opprettholde eller øke bruken av etab. lån. 
 
Tilskuddsmidler til tilpasning av bolig  tildeler Husbanken kommunene etter følgende: 
 
- Antall innbyggere i kommunen. 
- Antall innbyggere over 60 år. 
- Husbankens ramme ved tildeling av tilskudd. 
 
For 2002 fikk Rakkestad kommune tildelt til sammen kr. 330.000,- i boligtilskudd, hvorav kr. 
230.000,- er beregnet til etablering og kr. 100.000,- til tilpasning. Husbanken har gitt 
kommunene anledning til å avsette 20% av midlene til tapsfond. Tapsfondet skal kunne 
benyttes til å dekke tap på etab. lån. 
Etab. lån vurderes til å være risikofylte lån, spesielt på grunnlag av pantesikkerhet og 
målgruppe for lånene.  
I de senere åre har ikke Rakkestad kommune hatt tap på etab. lån. Dette tilskrives at 
boligprisene har vært økende og at rentenivået har vært forholdsvis stabilt. 
 
 
Hvis Rakkestad kommune låner ut 5 millioner kroner pr. år vil de etter 20 år ha en 
utlånsportefølje på ca. 50 millioner kroner. Det henvises til at lånene normalt nedbetales over 
20 år. En negativ utvikling i boligpriser og/eller en høyere rente kan medføre tap på utlån. 
Kommunen er forpliktet til å gi låntakere de samme tilbud om lånebetingelser som 
kommunens innlånsbetingelser, slik at ikke fortjeneste på utlån ikke kan bidra til å dekke tap. 
Om en utgår fra 1% tap av en portefølje på 50 millioner vil dette utgjøre kr. 500.000,-. Det vil 
være nødvendig å bygge opp tapsfondet, som pr. dato er på ca. kr. 350.000,-. 
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3.4. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet 
Kartleggingen er gjennomført av Helse og Sosialetaten, hvor registreringsskjema utarbeidet 
av Husbanken ble benyttet. Registrert er personer som på en eller annen måte i løpet av de 
seks siste måneder har vært i kontakt med kommunens hjelpeapparat og som samtidig er 
vurdert til å trenge ny bolig/boform. 
Personer registrert og godkjent som søkere til kommunal sosial – trygde - service eller 
omsorgsbolig er alle med i registreringen. 
 
112 personer ble registrert. Av disse er 60 personer over 67 år, hvorav nesten alle er 
kategorisert som fysisk funksjonshemmet, sett i forhold til nåværende bolig. 
 
ALDERSSAMMENSETNING OG MÅLGRUPPE. 
 
Resterende 62 registrerte personer viser følgende: 
 
11 personer under 20 år, 27 personer mellom 20 og 49 år, 10 personer mellom 50 og 67 år. 
 
For de under 20 år er 2 fysisk funksjonshemmet, 6 er psykisk utviklingshemmet og 3 sosialt 
vanskeligstilte. 
 
I aldersgruppen 20 til 49 år er 3 flyktninger, 1 økonomisk vanskeligstilt, 1fysisk 
funksjonshemmet, 4 psykisk utviklingshemmet, 5 psykiatrisk langtidspasient, 4 
rusmiddelbrukere, 10 sosialt vanskeligstilte og 1 med annen funksjonshemming. 
 
I aldersgruppen 50 til 67 år er 1flyktning, 6 fysisk funksjonshemmet, 1 psykiatrisk 
langtidspasient og 2 med annen funksjonshemming. 
 
14 personer er uten bolig, hvorav 7  fysisk funksjonshemmet, 5  psykisk utviklingshemmet, 1  
rusmiddelmisbruker og 1  sosialt vanskeligstilt. Nesten alle fysisk funksjonshemmede og 
psykisk utviklingshemmede er under 20 år og bor sammen med sine foreldre/foresatte. 
 
INNTEKT. 
 
Av de 112 registrerte har 15 personer kun sosialhjelp, hvorav 10 sosialt vanskeligstilte, 2 
rusmiddelmisbrukere, 1 fysisk funksjonshemmet og 2 flyktninger. 
 
72 av de registrerte har inntekt under grense for bostøtte. Fysisk funksjonshemmede utgjør ca. 
halvparten. I hovedsak er dette eldre. 
 
BOLIGPROBLEM. 
 
89 av de registrerte har uegnet bolig. 53 personer har ikke tilpasset bolig etter 
bevegelseshemming, 14 har urimelige høye boutgifter, 12 trangbodd, 1 dårlig standard, 3 
manglende tilgjengelighet, 1 ekstremt miljøbelastet område og 5 andre forhold. 
 
30 av de 53 som ikke har tilpasset bolig etter beveg. hemming bor i egen eid bolig. 10 av de 
12 som bor trangbodd bor hos sine foreldre/foresatte. 
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28 av de med uegnet bolig leier privat, 9 leier kommunal bolig, 33 bor i egen eid bolig, 10 bor 
hos foresatte, mens 5 er privat innkvartert. 
 
BOTID I KOMMUNEN. 
 
Av de 112 registrerte har 93 bodd  5 år eller mer i kommunen. 19 har bodd i kommunen i 
inntil 5 år, hvorav 10 har botid på under 1 år. 
Av de 10 som har botid under 1 år er 4 flyktninger, 3 fysisk funksjonshemmet, 1 
rusmiddelmisbruker og 2 sosialt vanskeligstilte. 
 
HJELPETILTAK I.F.M. BOLIG: 
 
Av de 112 registrerte er 50 vurdert til å ha behov av bistand fra kommunens hjelpeapparat. 
20 trenger samlokalisert enhet med dag/kveld bemanning. 7 trenger samlokalisert enhet med 
døgnbemanning. 13 trenger ordinær bolig med oppfølgning fra hjelpeapparatet. 
 
SAMMENFATNING. 
 
1. Det er behov for vesentlig flere leiligheter, tilpasset funksjonshemmede. Spesielt rettet 

mot eldre, som på grunn av alder betegnes som fysisk funksjonshemmet. Langt de fleste 
har lave inntekter og har etter det å bedømme begrensede muligheter til å betjene husleie 
utover 3 til 4000 kroner pr. måned. Registreringen sier imidlertid ingenting om formue og 
det er grunn til å anta at den er svært varierende. 

 
2. Kartleggingen viser at kommunen nesten ikke har reelle bostedsløse. 7 av de 9 registrerte 

er enten fysisk funksjonshemmede eller psykisk utviklingshemmet,  i alderen mellom 15 
og 22 år som bor sammen med sine foresatte/foreldre. Disse er vurdert som bostedsløse 
med behov av egen bolig. 

 
3. Nesten halvparten av de registrerte er vurdert til å ha behov for ett eller annet hjelpetiltak i 

boligen. Registreringen sier ingenting om hvilke hjelpetiltak disse personene har pr. dato, 
men det er grunn til å anta at det allerede er etablert hjelpetiltak for de fleste. 

 
4. Over 90% av de registrerte har inntekt under grense for bostøtte. ( ca. kr. 150.000,-.) Dette 

viser at det er behov for rimelige boliger eller at de på en eller annen måte får hjelp til å 
betjene sine boutgifter. 

 
5. Kartleggingen viser at flyktninger ikke har spesielt dårlige boforhold ( 4 registrerte 

personer/husstander). Det tillegges at 2 er husstander med barn og 2 er enslige . Alle 
registrerte flyktninger har botid på under 1 år i kommunen 
Alle registrerte er tilflyttet kommunen og dermed ikke førstegangsetablerte. 

    
6. Kartleggingen viser at 10 sosialt vanskeligstilte ungdom er registrert (mellom 16 og 35 år) 

av totalt 13 registrert under kategori sosialt vanskeligstilte. Av disse 13 oppgis 10 som 
trangboddhet til årsak, samt at 10 bor hos foresatte.                                      
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3.5. Kommunale boliger 
 
BOLIGER  
Rakkestad kommunes boligmasse består av boliger oppført i egen regi for bestemt målgruppe, 
(trygdeboliger, omsorgsleiligheter), leiligheter i borettslag, eneboliger m.m. 

  
  

UTLEIEBOLIGER Antall Byggeår Areal enh. Areal m² Kommentarer

Sosiale/flyktning boliger  
Tjernes gml. Skole 4 1919 270 Ombygd 
Hulderveien 4 1987 74 296 
Hulderveien  1 1987 103 103 
Hulderveien 2 1987 126 252 
Storgt. 72           1          1933               148               148 
Storgata 30 (enebolig)  1 1919 203 203 
Julius Skaugs gt.(bolig) 2 1900 127 254 Rehab. 2000 
Skogveien 5 (bolig) 1 ca. 1920 126 126 
Skogveien 8 (bolig) 2 ca. 1920 108 216 
Sportsveien 4 1 ca. 1935  

  
Borettslagsleiligheter  
Tunheim 9 1985 76 684 
Kirkeby 4 1987 80 320 
Lyngsletta 2 1988 75 150 
Bygdetunet 6 1990 70 420 
Bygdetunet 3 1990 115 345 
Ytre vei 4 1975 167 668 
Hulderveien 25           1             1988               104              104 

  
  

Trygdeboliger  
Kleven 4 1977 78 312 
Kleven 12 1975 46 552 
Fladstad 12 1969 46 552 
Fladstad 6 1971 51 306 
Lyngrabben 4 1983 68 272 
Lyngrabben 12 1980 52 624 
Lyngrabben (verksted) 1 1983 50  
Degernes Idrettsveien 2 1972 51 102 
Degernes Idrettsveien 2 1972 46 92 
Degernes Idrettsveien 3 1983 67 201 

  
Omsorgsboliger Skautun 13 1995  
Omsorgsboliger Skautun         22 2000  
Omsorgsboliger Skautun 20 1989  
Omsorgsboliger Degernes 7 1991  
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Tilrettelagte boliger 
Lundborg (bofellesskap) 5 1990  
Lundborg (bofellesskap) 5 1997  
Lundborg (rekkehus) 4 1987  
Kleven (bofellesskap) 6 1990  
 
 
I tillegg leier kommunen 10 boenheter for framleie i et boligkompleks i Rakkestad sentrum, 
samt 2 andre, slik at kommunen totalt disponerer 200 boenheter. 
 
Det er i perioden 2001-2002 oppført 32 omsorgsboliger. Alle ligger i sentrum og er organisert 
som borettslag. Disse er ikke oppført i oppstillingen ovenfor. 
 
3.6. Organisering 
Inntaksrådet, bestående av ansatte innen helse og sosial sektor, forestår tildeling av boligene 
etter politisk vedtatte retningslinjer. 
 
Boligkontoret, organisatorisk underlagt rådmannskontoret, forestår forvaltningsoppgavene. 
 
Teknisk etat forestår drift og vedlikehold. 
 
Kommunekassa forestår innkreving av husleie. 
 
Utvalget bør vurdere om det er tjenelig med endret organisering. Dette under hensyn til 
leietakerne, økonomi og interne rutiner. 
 
Alle boligene blir utleid etter løpende tidsubestemte leieavtaler. Leieprisen blir i 
utgangspunktet satt til selvkost og senere justert etter husleielovens bestemmelser om 
justering etter konsumprisindeks. 
 
Ovennevnte er ikke uproblematisk og utvalget bør gjøre vurderinger. 
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4. VURDERINGER 
 
4.1. Husbankens låne – og tilskuddsordninger 
- Tilskudd kan nyttes til både etablering i og utbedring av bolig. Utbedring av bolig kan 

bidra til at flere kan bo lengre i egen bolig. Hvordan kan kommunen avdekke behov? 
- Selv om Husbankens retningslinjer er grunnlaget, må kommunen foreta prioriteringer. 

Dette innenfor både utbedring og etablering. Hvilke grupper eller hva bør prioriteres. 
- Rakkestad kommune har valgt å administrere tilskuddsordningen selv. Dette er frivillig og 

kan gi både fordeler og ulemper. Fordelen er først og fremst at lokalkunnskap gir riktig 
fordeling. En ulempe er at tilmålt tilskudd er svært begrenset og det må foretas svært 
streng prioritering. Det kan tenkes at det hadde tilfalt kommunens innbyggere mer midler 
om Husbanken selv hadde adm. ordningen i Rakkestad. Store kommuner får mer midler 
og kan hjelpe vanskeligstilte fullt ut, mens små kommuner må ”klatte” ut. Skal Rakkestad 
beholde eksisterende ordning? 

- Det er åpnet for at kommunen kan benytte tilskuddsmidler for utbedring av egne boliger. 
Drøft dette. 

- Hvor stort låneopptak av etableringslån for videreutlån pr. år . Innen 01-08-2002 har 
kommunen i løpet av året innvilget kr. 4 481 220,-. 18 utlån gir en gjennomsnitt på kr. 248 
956 pr utlån.  Av de innvilgede lån, totalt kr. 4.481.220,- er kr. 895.000,- ikke utbetalt. 

- Rådmannskontoret tildeler tilskuddsmidler. Bør eller kan dette endres?  Tilskudd og etab. 
lån må sees i sammenheng. 

- Eventuelt annet. 
 
Konklusjon: 
Rakkestad kommune beholder ordningen med  å administrere Husbankens tilskuddsmidler. 
Ordningen må sees i sammenheng med kommunens totale samarbeid med Husbanken. 
Tildelingsgruppen for tilskudd prioriterer utbedring av bolig for funksjonshemmede og 
etablering av unge vanskeligstilte med forsørgeransvar. 
Primært bør midlene benyttes til husstander som eier egen bolig eller kjøper egen 
bolig/leilighet. 
 
Prosjektgruppa foreslår at ansatte i førstelinjetjenesten i PRO sektor innformeres/opplæres i 
ordningen med tilskudd/lån og utstyres med Husbankens brosjyrer og/eller egen informasjon, 
slik at de som har behov for utbedring/tilpasning av egen bolig og som er kvalifisert for 
lån/tilskudd får kunnskap om ordningen. Formålet er først og fremst at eldre og 
funksjonshemmede skal kunne fortsette å bo i egen bolig. Fokus settes på funksjonelle boliger 
og boligstandard. 
 
Det oppnevnes en gruppe bestående av en rep. fra sosialetaten, en fra PRO og en fra 
boligkontoret som får i oppgave å tildele tilskuddsmidler. Dette både til etablering, utbedring 
og tilpasning. Boligkontorets rep. får sekretærfunksjon. 
Låneordningen blir fortsatt administrert av rådmannen. 
 
Rakkestad kommune bør opprettholde nivået vedrørende låneopptak av etableringslån for 
videreutlån. Utlånet for Rakkestad kommune for 2002 var kr. 6.950.000,-, hvilket tilsvarer ca. 
kr. 970,- pr innbygger. 
Gjennomsnitt for hele landet i 2001 var kr. 486 pr innbygger og for Østfold fylke kr. 358,- 
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4.2. Kartleggingen 
- Hva viser kartleggingen. Er det spesielle grupper som mangler bolig eller egnet bolig. Hva 

kan eventuelt gjøres. Boligene er hver for seg tiltenkt målgrupper. Kan det gjøres 
endringer? 

- Har kommunen behov av flere boliger. I tilfelle bør det bygges nytt eller evt. kjøpes? Om 
det sees behov, drøft inngående og foreslå hvilke typer boliger, plassering, målgruppe, 
eierform. Konkrete forslag. 

- Eventuelt annet. 
 
Konklusjon: 
Kartleggingen viser at  det er behov for boliger til fysisk funksjonshemmede over 67 år. 
Fortrinnsvis ønskes boliger sentrumsnært. Rakkestad Boligbyggelag bygger boliger og 
planlegger bygging av sentrumsnære borettslagsleiligheter. Leilighetenes utforming, størrelse 
og plassering vil bidra til å dekke deler av behovet. 
Det anses at det i tillegg bør bygges et område med ca. 20 boenheter, enten kommunalt eid 
eller organisert som  borettslag, beregnet for ovennevnte gruppe. Det er store begrensninger 
vedrørende sentrumsnære ubebygde områder; slik at det må utredes hvilke muligheter som 
forefinnes både i forhold til Rakkestad sentrum og Degernes sentrum. 
Det føres samtaler med Rakkestad Boligbyggelag, evt. andre utbyggere, for å kartlegge 
alternativer. 
 
 
Selv om det i det senere er bygd et bokollektiv for unge psykisk utviklingshemmede viser 
kartleggingen at det fortsatt er behov (5personer). Dette er en gruppe som normalt har svært 
begrenset evne til å skaffe seg egen bolig. De har også ofte behov av spesiell boform,  med 
tanke på bemanning og fellesarealer. 
De registrerte er svært unge, helt ned til 15 år. Det betyr at de bor sammen med sine 
foreldre/foresatte, hvilket tilsier at tidspresset ikke er akutt. 
Skogv. 8 med gnr.7   bnr.84  og naboeiendommene med gnr. 7 , bnr. 106 og 107  har til 
sammen et areal på ca. 2400 kvm. 
Eiendommene ligger svært sentralt og kan være egnet område, både geografisk og 
arealmessig 
 
Prosjektgruppa har imidlertid landet på og foreslår at boligene oppføres i området mellom 
Rådhuset og Bygdetunet Borettslag og at Rakkestad kommune står som eiere av boligene. 
Utredning startes så snart som mulig. 
 
Av andre kartlagte er det begrensede grupper av vanskeligstilte på boligmarkedet under 
kategori rus, sosialt vanskeligstilte, flyktninger eller andre. 
Rakkestad kommune eier eller forvalter et stort antall boliger, sett i forhold til kommunens 
folketall. 
Det kan og bør være en mulighet for at endringer vedrørende  tildelingskriterier for enkelte 
boliger kan medføre boligløsninger for ovennevnte gruppe. Det henvises til kapitelet om 
kommunale boliger , hvor konkrete endringer foreslås. 
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I Rakkestad kommune er det i senere år oppført  24 ungdomsleiligheter. Leilighetene er eid og 
forvaltet gjennom en stiftelse. Kartleggingen viser at det er mangel på boliger for unge 
vanskeligstilte. Leder av Ungdomsrådet, som også er medlem av prosjektgruppa fremholder 
også at ungdom generelt har problemer med å skaffe seg bolig. Det henvises til kapitelet om 
kommunale boliger vedr. foreslåtte tiltak. 
  

 
 
 
4.3. Kommunale boliger 
- Kan enkelte av de eldste trygdeboligene omdisponeres til ungdomsboliger eller andre. 
- Vedlikehold og utbedring av kommunale boliger. Er det tilfredsstillende? Hvis ikke, hva 

kan gjøres. 
- Forslag om å innrede ikke benyttet verksted til akuttbolig til disposisjon for sosialkontoret. 
- Drøft fordeler og ulemper vedr. forvaltning av egen eide boliger, innskuddsleiligheter, 

fremleie. Praktisk forvaltning og økonomi 
- Er eksisterende husleiekontrakter godt fungerende eller er det behov for 

tilpasninger/endringer. 
- Oppgradering av kommunens eldre boligmasse. Kan det være mulig Kan det benyttes 

Husbankens tilskuddsmidler. 
- Innkjøp av boliger. Er det tifredsstillende rutiner. 
 
Konklusjon: 
De eldste trygdeboligene, disponert til eldre og uføre (Lyngrabben 16 boenheter, Kleven 16 
boenheter, Fladstad 18 boenheter, Idrettsveien 7 boenheter) er  etter dagens krav ikke fullt ut 
tilfredsstillende tilpasset personer med fysisk funksjonshemming. 
Prosjektgruppa vurderer at enkelte av boenhetene kan omdisponeres til andre. Lyngrabben er 
nyere, større og bedre tilpasset enn de andre. Gruppa foreslår at 12 av trygdeboligene på 
Kleven blir disponible og  forbeholdt ungdom mellom 18 og 30 år. 
Kartleggingen viser at det i kommunen er mange ungdommer som mangler bolig eller egnet 
bolig. Boliger til funksjonshemmede og eldre blir kompensert gjennom forslag om nybygging. 
Da leilighetene på Kleven er bebodd av eldre og/eller trygdede vil det ta tid før alle er bebodd 
av ungdom. 
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Det foreslås å innkreve depositum lik 3 måneder husleie og maksimal botid på 5 år for boliger 
til ungdom.  Boligkontoret administrerer og tildeler leilighetene. Andre funksjoner endres 
ikke, d.v.s. teknisk etat har ansvar for vedlikehold og grøntarealer, kommunekassa innkrever 
husleie. 
 
For kommunens andre boliger foreslås ingen endringer. 
 
Rakkestad kommune eier en boligmasse med en del eldre boliger hvor vedlikeholdet ikke har 
vært tilfredsstillende. Prosjektgruppa foreslår at det ved siden av det generelle vedlikeholdet 
utarbeides planer for renovering av 1 til 2 boliger/boområder hvert år. Teknisk etat prioriterer, 
planlegger og er sammen med boligkontoret ansvarlig for at planene blir realisert.. 
Kostnadene søkes dekket gjennom Husbankens lån og tilskuddsordninger. Da husleiene i 
kommunale boliger skal være basert på selvkost vil det være nødvendig å justere husleiene i 
samsvar med kostnader for de boliger som renoveres. 
 
Det innredes leilighet i Lyngrabben 6, beregnet som bolig for akutt behov og korttidsleie. 
Teknisk etat prosjekterer og er ansvarlig for gjennomføringen. Leiligheten leies ut ferdig 
møblert. Sosialetaten møblerer og tildeler. Kostnadene søkes dekket gjennom Husbankens lån 
og tilskuddsordninger. Leie beregnes etter kostnader. 
 
Prosjektgruppa har mening om at alle som evner, økonomisk og praktisk bør eie sin egen 
bolig eller leie på det private utleiemarkedet. De som får kommunal bolig av sosiale årsaker, 
bør følges opp på boligsiden, slik at de kan skaffe seg egen bolig så snart som mulig. 
Dette er en oppgave for Boligkontoret. og Husbankens/kommunens lån og tilskuddsordninger 
vil være sentrale. En god løsning kan være at leietagere tilbys å kjøpe boligen/leiligheten de 
leier etter takst. 
 
Dette betyr at kommunen også må kjøpe boliger for å dekke behov. Prosjektgruppa vurderer 
at det er uhensiktsmessig å basere innkjøp av boliger etter akutt behov. Kjøp gjøres 
planmessig, etter behov og boligens kvalitet og beskaffenhet vektlegges sterkt. Ved ethvert 
kjøp hensyntas nødvendighet av utbedring og medregnes i kjøpskostnader. Teknisk etat 
foretar vurderinger. 
 
Dette betyr at prosjektgruppa mener at det bør kjøpes nyere boliger, hvis ikke spesielle 
forhold skulle tilsi noe annet. Rådmannskontoret, teknisk etat og helse og sosialetaten 
vurderer boligbehov fortløpende. 
Så snart kommunen har realisert et boligkjøp må ansvar for vedlikehold plasseres og legges 
inn i budsjettet. 
 
Prosjektgruppa har vurdert fordeler og ulemper vedr. borettslagsleiligheter kontra egne eide 
boliger og kommet frem til følgende: 
Vedlikehold samt utearealer er godt sikret i borettslag. Leiligheter er lett omsettelig til lave 
kostnader. Der er tilfredsstillende økonomi for kommunen i utleievirksomhet for prisregulerte 
leiligheter. For de øvrige får ikke kommunen dekket inn sine finanskostnader. Forvaltningen 
kan være vanskelig, da kommunens råderett er noe begrenset grunnet borettslagslovene og 
styrets råderett. Spesielt med tanke på oppsigelse grunnet vesentlig misslighold. 
 
Rakkestad kommune har ikke greid å vedlikeholde/utbedre egne eide boliger fullt ut 
tilfredsstillende. Økonomien i utleievirksomheten er god, spesielt for de eldst bygde eller 
innkjøpte. Kommunen har råderett. 
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Konklusjonen er at det er behov for begge deler, men at i hovedtrekk er egne eide boliger å 
foretrekke, under forutsetning at vedlikeholdet ivaretas. 
 
Omsorgsboliger, egne eide eller i form av prisregulerte innskuddsleiligheter er ikke vurdert. 
Det er imidlertid registrert at nye prisregulerte leiligheter gir boutgifter av en slik størrelse at 
kommunen  på en eller annen måte må subsidiere de som er trygdet og ikke har formue. 
Boutgiftene blir for høye, selv om bostøtte medregnes. 
 
Innleie for fremleie vurderer prosjektgruppa som dårlig egnet og kun aktuelt ved spesielle 
forhold. 
 
Kommunen utarbeidet nye husleieavtaler i.f.m. ny husleielov av 26 mars 1999. Avtalen ble 
juridisk vurdert og prosjektgruppa kan ikke se at det er behov for endringer eller ny 
gjennomgang. 
 
 
4.4 Organisering av kommunens boligmasse 
- Drøft dagens tildeling, hvor inntaksrådet tildeler. Er dette tjenelig for alle typer boliger og 

for kommunens innbyggere. Drøft om det for noen boliger kan være tjenelig med tildeling 
etter søknadstidspunkt. 

- For å begrense inntektssvikt ved at leiligheter står for lenge tomme foreslås at inntaksrådet 
for hver tildeling umiddelbart sender melding, hvor de ber om tilbakemelding innen en 
bestemt tidsfrist om de aksepterer tilbudet. Hvis ikke tildeles leiligheten ved neste møte i 
inntaksrådet 

- Drøft hele organiseringen. Kan den forenkles? Det skal være en organisering som er 
tjenelig for leietagerne samtidig med at kommunen får en effektiv og rasjonell 
organisering. 

- Hvordan kan stor slitasje av boligene forebygges. 
- Bør kommunen ha faste rutiner etter §9-9 i husleieloven som omhandler utleiers 

hevingsrett ved vesentlig mislighold. 
 
Konklusjon: 
Inntaksrådet (helse og sosialetaten) tildeler leiligheter/boliger. Teknisk etat har ansvar for 
vedlikehold. Boligkontoret forvalter boligmassen. Kommunekassa innkrever husleie. Alle 
funksjonene vil enkelte ganger berøre hverandre. For kommunen vil det være nødvendig med 
klart ansvarsforhold og rutiner som er effektive og tidsbesparende. 
 
For leietagerne kan det være vanskelig å finne frem til hvilken kommunal instans de skal 
henvende seg til vedr. forskjellige forhold i husleieavtalen. 
 
Prosjektgruppa foreslår at det utarbeides standardisert skjema, som straks sendes den/de 
boligsøkende etter tildeling i inntaksrådet. Skjema bør inneholde boligens adresse, størrelse 
og leiepris pr. mnd. Telefonnummer til vaktmester (for visning) og forventet innflyttingsdato. 
Skjemaet bes returnert til inntaksrådet innen en viss tidsfrist, evt. en telefonisk aksept. Hvis så 
ikke skjer tildeles leiligheten ved neste møte i inntaksrådet. 
Melding sendes til boligkontoret (kopi av skjema) etter aksept av leieforhold. Vaktmester 
forvalter nøkler (inn-og utlevering). Boligkontoret sender melding til kommunekassa om 
påbegynt eller avsluttet leieforhold. 
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Det foreslås å utarbeide et standardisert vedlegg til husleieavtalen som inneholder informasjon 
om kommunens boligforvaltning. D.v.s. at ved vedlikehold, feil eller mangler på boligen skal 
henvendelse gå til Teknisk etat. Ved spørsmål om husleie skal henvendelser gå til 
kommunekassa, evt. boligkontoret. Søknad om ny/annen bolig til inntaksrådet. Oppsigelse av 
leieforhold skal sendes boligkontoret. Informasjonen bør inneholde ansvarlig innstans med 
telefonnr. 
 
Prosjektgruppa har kommet frem til at Inntaksrådet skal tildele alle kommunale 
leiligheter/boliger, med de unntak som er foreslått under kapitelet om kommunale boliger. 
 
 Stor slitasje på kommunale boliger har vært og er ansett som et økonomisk og miljømessig 
problem. Det viser seg at problemet ikke er generelt, men oppstår i enkelttilfeller og ikke er 
stort større enn en kan forvente tatt i betraktning  antall boliger og hvilke grupper av 
husstander/personer kommunen skal betjene på boligsiden. Det at  kommunen ikke har 
prioritert generelt vedlikehold har også en betydning. 
 
Prosjektgruppa har vurdert om en form for innskudd (depositum) vil medføre at kommunen 
har sikkerhet for ødeleggelser, manglende rengjøring, manglende husleiebetaling. Gruppa har 
kommet frem til at dette ikke er tjenelig, grunnet den gruppen av personer/husstander 
boligene skal betjene. Likevel er det viktig at kommunen, gjennom kommunekassa, forfølger 
sine rettsmessige krav i,h,t husleieavtalene. 
 
Leietagere som har blitt oppsagt på grunn av misslighold eller vesentlig misslighold tilbys 
ikke nytt leieforhold med kommunen, såfremt ikke oppsigelsen skyldes husleierestanse som 
blir oppgjort eller om inntaksrådet og boligkontoret vurderer at missligholdet er stedsbetinget. 
 
Kommunens ansvar ovenfor de som etter loven om sosiale tjenester har krav på hjelp til tak 
over hodet, og oppsagt grunnet misslighold, må ivaretas på annen måte. 
 
Det foreslås at de som er skyldig mer enn 3 måneders husleie, automatisk blir oppsagt.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


